
Anexa 6.2.2 - Cerere de ofertă (CO-S) 
 
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi SGCU-PV 
Beneficiar: Universitatea din București 
Titlul subproiectului: Școala de vară de Știință și Tehnologie 
Acord de grant nr. 145/SGU/PU/11 din data 22.07.2019 

București, 10 august 2022 
 
 
 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
pentru achiziția de servicii de masă 

 
Stimate Doamne/ Stimaţi Domni: 
 
1. Beneficiarul Universitatea din București a primit un grant de la Ministerul Educației 

Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul 
Schemei de Granturi SGCU-PV derulate în cadrul Proiectului privind învățământul 
secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția 
serviciilor, altele decât consultanță, pentru care a fost emisă prezenta Invitație de 
Participare. În acest sens, sunteți invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru 
următoarele: servicii de masă pentru două grupe pentru Școala de vară în localitatea 
Măgurele distribuite astfel:  

 
  Lotul I,  grupa I de 40 de persoane  

● mic dejun:    14 zile, în perioada 21 august – 3 septembrie 
● prânz:    14 zile, în perioada 21 august – 3 septembrie 
● cină:    14 zile, în perioada 20 august – 2 septembrie 

 
  Lotul II,  grupa II de 25 de persoane  

● prânz:    11 zile, în perioada 21 august – 3 septembrie 
● Bufet catering: 11 zile, în perioada 21 august – 3 septembrie 

 
 
2. Ofertantii pot depune o singura ofertă care să includă unul sau ambele loturi  solicitate mai 

sus  
 
3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu 

termenii şi condiţiile de prestare precizați și va fi trimisă la: 
 

Adresa: Șoseaua Panduri, nr. 90, Sector 5, 050663, Bucureşti 
Telefon/Fax: 021/305.97.30 
 

 Persoane de contact:  
Bogdan Popovici, popobog@gmail.com 
Cristi Sandu, cristi.sandu@achizitii.unibuc.ro 
Eduard Csavar eduard.csavar@gmail.com 

 



4. Se acceptă oferte în original, prin e
 
5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 

este: 17.08.2022, ora 15:00. 
respinsă. 

 
6.  Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă toate serviciile prevăzute şi orice alte costuri 

necesare realizării serviciilor, conform cerin
exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

 
7. Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel pu

data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.
 
8. Calificarea ofertantului: 

Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comer
care să rezulte numele complet, sediul 

 
9. Evaluarea şi acordarea contractului

îndeplinesc cerințele  tehnice vor fi evaluate prin compararea pre
acorda firmei care îndepline
mic preţ total evaluat pe fiecare lot in parte. 

 
10. Servirea mesei se va face după un program transmis cu cel pu

respectând toate specifica
produselor servite. 

 
11.  Vă rugăm să confirmaţi în scris (prin email) primirea prezentei Invita

menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.
 
 
 

 
 
Nume: Bogdan Popovici
Funcție: Director de grant
Semnătură 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se acceptă oferte în original, prin e-mail sau fax. 

Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 
este: 17.08.2022, ora 15:00. Orice ofertă primită după termenul limită men

. Preţul total trebuie să includă toate serviciile prevăzute şi orice alte costuri 
necesare realizării serviciilor, conform cerințelor și specificațiilor Beneficiarului.
exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat. 

Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel pu
data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

 Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de 
Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comer
care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate. 

Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertan
țele  tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor.

acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și
pe fiecare lot in parte.  

Servirea mesei se va face după un program transmis cu cel puțin 48 de ore înainte, 
respectând toate specificațiile naționale cu privire la igienă și termenele de valabilitate ale 

Vă rugăm să confirmaţi în scris (prin email) primirea prezentei Invita
menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu. 

Nume: Bogdan Popovici 
ție: Director de grant 

Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 
Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi 

. Preţul total trebuie să includă toate serviciile prevăzute şi orice alte costuri 
țelor și specificațiilor Beneficiarului. Oferta va fi 

Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la 
data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus. 

ă de o copie a Certificatului de 
Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din 

: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care 
ţurilor. Contractul se va 

ște toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai 

țin 48 de ore înainte, 
și termenele de valabilitate ale 

Vă rugăm să confirmaţi în scris (prin email) primirea prezentei Invitații de Participare şi să 



Anexa    
Termeni şi Condiţii de Prestare* 

Achiziția de servicii de masa pentru Școala de vară 2022 
 

Sub-Proiect: Școala de vară de Știință și Tehnologie 
Beneficiar: Universitatea din București 
Ofertant ...........         

 

 
1.    Oferta de preț [a se completa de catre Ofertant] 
     

Lot 
Denumirea 
serviciilor 

(2) 

Cant. 
(3) 

Pret 
unitar 

(4) 

Valoare Totala 
fără TVA 

(5=3*4) 

TVA 
(6=5* 

%TVA) 

Valoare totala 
cu TVA 
(7=5+6) 

1 

Servicii de masă 
pentru Școala de 
vară 2022, grupa 

I, 40 elevi 

40 
elevi * 
14 zile 

   

 

2 

Servicii de masă 
pentru Școala de 
vară 2022, grupa 
II, 25 elevi 

25 
elevi * 
11 zile 

   

 
 TOTAL      
 

2.    Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării 
contractului.  

         Se va factura în funcție de numărul efectiv de porții consumate. Numărul total de participanți vor fi 
anuntati cel tarziu cu 48 de ore înainte de data începerii evenimentului.   
 

3.    Calendar de realizare a serviciilor: Serviciile prevăzute se realizează în perioada 20.08.2022-
03.09.2022 conform Contract/ Notei de Comanda, conform următorului program: [a se completa 
de către Ofertant] 
 
Lot. Denumirea serviciilor Cant. Termene de realizare 

    1 
Servicii de masă pentru Școala 
de vară 2022, grupa I, 40 elevi 

40 elevi * 
14 zile 

 

2 
Servicii de masă pentru Școala 
de vară 2022, grupa II, 25 elevi 

25 elevi * 
11 zile 

 

 
 

4. Plata facturii se va efectua in lei, 100% la realizarea efectivă a serviciilor prevăzute, pe baza facturii 
Prestatorului şi a procesului verbal de recepţie. 

 
5. Specificaţii Tehnice: 

 
LOTUl I  
 



A. Specificatii tehnice solicitate 
 

B. Specificatii 
tehnice ofertate 
[a se completa de 

către Ofertant] 
Denumirea  produs: Mic dejun (14 zile în perioada 21 august – 3 

septembrie) 
 

 

Descriere generală: Mic dejun, grupa I, pentru 40 elevi  
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către 
Beneficiar 

- ouă, brânză, unt, salam, roșii, castraveți, ardei, gem, cereale, pâine, 
fructe 

- micul dejun trebuie sa fie variat, diferit in fiecare zi. 

 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar 
- Servirea se va face sub forma de sandviciuri și va fi livrată la locația 

indicată de beneficiar (Cămin G5, Magurele, Ilfov) la ora 08.00  
- La cerere aproximativ 20% din porții pot fi înlocuite cu meniu 

vegetarian sau alimente fără alergeni. 

 

 

A. Specificatii tehnice solicitate 
 

B. Specificatii 
tehnice ofertate 
[a se completa de 

către Ofertant] 
Denumire produs: Pranz restaurant (14 zile în perioada 21 august – 3 

septembrie) 
 

 

Descriere generală: Masă de prânz, grupa I, pentru 40 elevi  
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar 

- Ciorbă, fel principal (conține 160g carne, legume, salată), desert, 
pâine, apă plata, apa minerală 

 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar 
- Servirea mesei se va face timp de 1h, de regulă, în intervalul, 13:00 – 

14:00, în locația restaurantului 
- Restaurantul unde se va servi masa trebuie să fie în incinta orașului 

Magurele 
- La cerere aproximativ 20% din porții pot fi înlocuite cu meniu 

vegetarian sau alimente fără alergeni. 
- Meniul de mâncare va fi individual pentru fiecare participant în parte, 

se vor asigura toate condițiile (mese,scaune, tacâmuri, ospătari) 
pentru desfășurarea în bune condiții a mesei. 

 

 

A. Specificatii tehnice solicitate 
 

B. Specificatii 
tehnice ofertate 
[a se completa 

de către 
Ofertant] 

Denumire produs: Cină  (14 zile în perioada 20 august – 2 septembrie)  

Descriere generală: Masă de seară, grupa I, pentru 40 elevi  

Detalii specific şi standard tehnice minim acceptate de către Beneficiar 
- 1 fel de mâncare (350 – 400g), pâine, apă plata, apa minerala. 

 



Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar 
- Restaurantul unde se va servi masa trebuie să fie în incinta orașului 

Măgurele 
- Servirea mesei se va face timp de 1h, de regulă, în intervalul 20:00 – 

21:00, în locația restaurantului 
- Meniul de mancare va fi individual pentru fiecare participant în parte, se 

vor asigura toate condițiile (mese,scaune, tacâmuri, ospătari) pentru 
desfășurarea în bune condiții a mesei. 

- La cerere aproximativ 20% din porții pot fi înlocuite cu meniu vegetarian 
sau alimente fără alergeni. 

 

 

 

LOTUl II 

A. Specificatii tehnice solicitate 
 

B. Specificatii 
tehnice ofertate 
[a se completa de 

către Ofertant] 
Denumire produs: Prânz restaurant (11 zile în perioada 21 august – 3 

septembrie) 
 

 

Descriere generală: Masă de prânz, grupa II, pentru 25 elevi  
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar 

- Ciorbă, fel principal (conține 160 g carne, legume, salată), desert, 
pâine, apă plata, apa minerală 

 

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar 
- Servirea mesei se va face timp de 1h, de regulă, în intervalul, 13:00 – 

14:00, în locația restaurantului 
- Restaurantul unde se va servi masa trebuie să fie în incinta orașului 

Magurele 
- La cerere aproximativ 20% din porții pot fi înlocuite cu meniu 

vegetarian sau alimente fără alergeni. 
- Meniul de mâncare va fi individual pentru fiecare participant în parte, 

se vor asigura toate condițiile (mese,scaune, tacâmuri, ospătari) 
pentru desfășurarea în bune condiții a mesei. 

 

 

A. Specificatii tehnice solicitate 
 

B. Specificatii 
tehnice ofertate 
[a se completa de 

către Ofertant] 
Denumire produs: Bufet catering (11 zile în perioada 21 august – 3 

septembrie) 
 

 

Descriere generală: Bufet catering, grupa II, pentru 25 elevi  
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar 

- 300 g (mini-sandwichuri, antreuri, fursecuri), pâine, suc, cafea, 
ceai, apă 

 



Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar 
- Servirea mesei se va face timp de 30 min, de regulă, în intervalul, 

10:45 – 11:15 la Biblioteca Națională de Fizică din Măgurele 
- Meniul de mâncare va fi porționat corespunzător, se vor asigura toate 

condițiile (pahare, tacâmuri, ospătari) pentru desfășurarea în bune 
condiții a mesei. 

 

 

Pentru lotul 2, lista cu cele 11 zile din perioada 21 august – 3 septembrie va fi anunțată cel târziu cu 48 
de ore înainte începerea perioadei   

Valabilitatea ofertei este de …….. zile de la data limită pentru depunerea ofertelor. 

 
 
NUMELE OFERTANTULUI_____________________ 
Semnătură autorizată___________________________ 
Locul: Magurele  
Data: 

 


